
Informació d’estrangeria

Es prorroguen automàticament les autoritzacions temporals de 
residència 6 mesos més:
TIEs caducades des del 14/03/2020 i �ns que duri l’estat d’alarma.
TIEs que van vèncer 90 dies abans de l'inici de l'estat d'alarma, és 
a dir, el 14 de desembre de 2019.
Autoritzacions temporals de residència i /o treball - Autoritzacions d’estada 
per estudis de més de 6 mesos - Targetes de familiar de ciutadà de la Unió
Europea - Autoritzacions de residència de llarga durada

Les renovacions s’han de fer sempre. Es poden presentar telemàticament.

durant l’estat d’emergència sanitària

Es prorroguen automàticament les situacions d'estada d’un màxim 
de 90 dies (amb visat o sense). Tindrà efectes a partir de l’endemà de la 
caducitat de l’estada i s'estendrà durant els 3 mesos següents a la caducitat.

Es prorroguen automàticament els visats d'estada per estudis de �ns 
a 180 dies i els visats d' estudi de llarga durada concedits per un acord 
de mobilitat de joves. Tindrà efectes a partir de l’endemà de la caducitat de 
l’estada i s'estendrà els 3 mesos següents a la �nalització de l'estat d'alarma.

ENTRADA A ESPANYA d'estrangers que estiguessin fora amb una 
autorització de residència temporal, llarga durada o que siguin familiars 
de ciutadans de la Unió Europea amb residència: poden entrar a Espanya 
amb la targeta caducada i document de viatge vàlid: IMPORTANT TENIR EL 
PASSAPORT EN VIGOR!

Les ABSÈNCIES DEL TERRITORI ESPANYOL ocasionades per la 
situació COVID-19 no seran tingudes en compte a l'efecte de computar la 
continuïtat de la residència, ni per denegar una residència ni per extingir la 
residència que es té i sempre i quan estigui relacionada amb la COVID-19. 

PRÒRROGA DE TIEs, VISATS I ENTRADES



Resguard blanc. Es prorroga automàticament 9 mesos, des de la data 
d'expiració i sempre que no estigui noti�cada ja la denegació de l'asil.
Important: incorpora el dret a treballar, tot i que el document no ho digui, 
si han passat més de 6 mesos des de la data de sol·licitud.

Informació d’estrangeria
durant l’estat d’emergència sanitària

Cartes d'invitació: es poden anul·lar i retornar el diners que es van pagar
lliurant l'original de la carta.

PRÒRROGA DE DOCUMENTACIÓ DE PROTECCIÓ 
INTERNACIONAL I D’ALTRES

Documentació acreditativa de la voluntat de demanar protecció 
internacional. Es prorroga automàticament durant l’estat d’alarma i
3 mesos posteriors, que comencen a comptar des de la �nalització de 
l'estat d'alarma  i dintre dels quals s'haurà de demanar nova cita.

Targeta vermella (asil) o targeta verda (apàtrides). Es prorroga 
automàticament, 7 mesos més des de la data d' expiració de la targeta i 
sempre que no estigui noti�cada ja la denegació de l'asil. Important: 
queden anul·lades totes les cites assignades i es demana que no se’n 
sol·licitin de noves �ns la caducitat de la  pròrroga del document a renovar.
Important: incorpora el dret a treballar, tot i que el document no ho digui, 
si han passat més de 6 mesos des de la data de sol·licitud.
Per a consultes: https://www.policia.es/documentacion/prorroga_vigencia_
determinados_documentos_covid-19.pdf

Cèdules d'inscripció d'estrangers indocumentats: 6 mesos de pròrroga 
des de la data que van expirar si la vigència caducava dins de l'estat 
d' alarma o 90 dies naturals abans de decretar-se.

Documents de viatge: es prorroguen amb la mateixa durada que les 
targetes, 6 mesos des que �nalitzi l’estat d’alarma.

ALTRES


